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 Panie i Panowie Posłowie 

 na Sejm 

 Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Uprzejmie przekazuję wniesiony w VIII kadencji w dniu 2 października 2018 r. 

na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2, art. 4 ust. 

3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy 

ustawodawczej przez obywateli, a także na podstawie art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu, 

obywatelski projekt ustawy 

- Emerytura bez podatku oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw. 

Projekt ustawy został wniesiony zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2, art. 9 

ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez 

obywateli. 

Do reprezentowania Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – na podstawie art. 

14 ust. 1 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli – został 

wskazany Pan Mieczysław Kasprzak, a jako osoba uprawniona do jego zastępstwa 

została wskazana Pani Regina Morawska-Stec.  

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 (-)  Elżbieta Witek 

 
 
 
 
 
 

 

 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 
 



Ustawa 

z dnia ................•........ 2018r. 

EMERYTURABEZPODATKU 

oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw 

Projekt 

W poczuciu sprawiedliwosci spolecznej, majl}c na celu poprawcr sytuacji finansowej emeryt6w 

i rencist6w za konieczne nalezy uznac wprowadzenie rozwil}Zan podwyi:szajl}cych 

otrzymywane przez nich swiadczenia. 

Osoby pobierajl}ce emeryturcr i renter w przekonaniu powszechnym nie powinny juz bye 

dodatkowo oskladkowane, gdyi: przez cale swe zycie zawodowe ponosily cicri:ary fiskalne. 

Art. 1. 

Ustawa okresla zasady zwolniema od podatku dochodowego oraz skladki zdrowotnej os6b 

pobierajl}cych emerytury i renty. 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 26lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych ( Dz.U. 1991 

Nr 80 poz. 350 z p6zn. zm.) wprowadza sicr nastcrpujl}ce zmiany: 

1) w art. 21 ust.l po pkt 2 wprowadza sicr pkt 2a-2h w brzmieniu: 

,2a) emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, 

poz. 353 z p6:ln. zm.); 

2b) emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy z dnia 18 1utego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa 

Wewncrtrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strai:y Granicznej, 

Slui:by Ochrony Panstwa, Panstwowej Strai:y Pozamej, Slui:by Celno-Skarbowej i 

Slui:by Wicrziennej oraz ich rodzin (Dz. U. 1994 Nr 53 poz. 214 z p6zn. zm.); 



2c) emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o 

ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w (Dz. U. z 2016 r. poz. 277 z p6zn. zm.); 

2d) renty strukturalne wyplacane na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. 

o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

2e) emerytury wyplacane na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia o emeryturach 

pomostowych (Dz.U. 2008 Nr 237 poz. 1656 z p6zn. zm.); 

2f) emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym i:olnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. 1994 Nr 10 

poz. 36); 

2g) renty wyplacane na podstawie ustawy z dnia 30 pafdziemika 2002 r. o 

ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadk6w przy pracy i chor6b zawodowych (Dz.U. 

2002 Nr 199 poz. 1673 zp6zn. zm.); 

2h) renty socjalne wyplacana na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie 

socjalnej (Dz.U. 2003 Nr 135 poz. 1268)." 

2) Art. 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,Art. 34. 1. Organy rentowe s~ zobowi~ane jako platnicy pobierac zaliczki miesi-rczne 

od wyplacanych bezposrednio przez te organy swiadczen przedemerytalnych, zasilk6w 

przedemeryta1nych, nauczycie1skich swiadczen kompensacyjnych oraz zasilk6w 

pieni-ri:nych z ubezpieczenia spolecznego." 

3) wart. 34 ust. 7 skresla si-r wyrazy ,emerytur i rent". 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

srodk6w publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z p6zn. zm.) wprowadza si-r nast-rpuj~c~ 

zmian-r: 

1) w art. 82 po ust. 8 dodaje si-r ust. 8a w brzmieniu: 



,8a. Skladka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest oplacana przez osob<r, kt6ra pobiera 

swiadczenie emerytalne lub rentowe." 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 13 paidziemika 2003 r. o dochodach jednostek samorzlldu terytorialnego (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 513 z p6zn. zm.) wprowadza si<r nast<rpujllce zmiany: 

1) w art. 4 po ust. 2 dodaje si<r ust. 2a w brzmieniu: 

,2a. I. Wysokose udziaru we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych, 

od podatnik6w tego podatku zamieszkalych na obszarze gminy nie moze bye nizsza niz 

102 % kwoty przypadajllcej w poprzedzajllcym roku podatkowym. 

2. R6znic<r w wysokose udziaru we wplywach z podatku dochodowego od os6b 

fizycznych okreslonego w ust. 2 pokrywa si<r z budi:etu panstwa." 

2) w art. 5 po ust. 2 dodaje si<r ust. 2a w brzmieniu: 

,2a. I. Wysokose udziaru we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych, 

od podatnik6w tego podatku zamieszkalych na obszarze powiatu nie moze bye nizsza 

nii: I 02 % kwoty przypadajllcej w poprzedzajllcym roku podatkowym. 

2. R6znic<r w wysokose udzialu we wplywach z podatku dochodowego od os6b 

fizycznych okreslonego w ust. 2 pokrywa si(( z budi:etu panstwa." 

3) wart. 6 po ust. 2 dodaje si<r ust. 2a w brzmieniu: 

,2a. 1. Wysokose udziaru we wplywach z podatku dochodowego od os6b fizycznych, 

od podatnik6w tego podatku zamieszkalych na obszarze wojew6dztwa nie moze bye 

nii:sza nii: 102% kwoty w poprzedzajllcym roku podatkowym. 

2. R6znic(( w wysokosc udziaru we wplywach z podatku dochodowego od os6b 

fizycznych okreslonego w ust. 2 pokrywa siy z budzetu panstwa." 

Art. 5. 

Zmniejszone wplywy skladki zdrowotnej wynikajllce z wejscia w zycie ustawy zostanll 

uzupelnione z budi:etu panstwa. 

Art. 6. 

Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia. 



Uzasadnienie 

Projekt ustawy zmierza do likwidacji obciqzenia emeryt6w i rencist6w podatkiem 

dochodowym od os6b fizycznych oraz skladkq na ubezpieczenie zdrowotne, kt6re pobierajq: 

- emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczen B polecznych; 

- emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewn~trznego, Agencji Wywiadu, Sluzby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Slu:Zby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Strai:y Granicznej, Slu:Zby Ochrony Panstwa, Panstwowej Strai:y Pozarnej, 

Slu:Zby Celno-Skarbowej i Sluzby Wi~ziennej oraz ich rodzin; 

- emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w; 

- renty strukturalne wyplacane na podstawie ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie; 

- emerytury wyplacane na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych; 

- emerytury i renty wyplacane na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy 

zawodowych oraz ich rodzin; 

- renty wyplacane na podstawie ustawy o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadk6w przy 

pracy i chor6b zawodowych; 

- renty socjalne wyplacana na podstawie ustawy o rencie socjalnej. 

Zgodnie z art. 34 ust. I ustawy o podatku dochodowym od os6b fizycznych (PIT), 

organy rentowe sq obowiqzane jako platnicy pobierac zaliczki miesi~czne od wyplacanych 

bezposrednio przez te organy emerytur i rent, swiadczen przedemerytalnych i zasilk6w 

przedemerytalnych, nauczycielskich swiadczen kompensacyjnych, zasilk6w pieni~znych z 

ubezpieczenia spolecznego, rent strukturalnych. 

Art. 34 ust. 3 ustawy o PIT stanowi, ze zaliczk~ pobiera si~, stosujqc najnizszq stawk~ 

podatkowq okreslonq w skali, tj. stawk~ 18 %. Tak obliczonq zaliczk~ zmniejsza si~ o kwot~ 

stanowiqcq I /12 kwoty zmniejszajqcej podatek. 

Zgodnie z tresciq art. 79 ust. 1 i 2 ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze srodk6w publicznych, skladka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 % 

podstawy wymiaru skladki, jest miesi~czna i niepodzielna. 

Ponizsze wyliczenia oparto na kwocie podstawy opodatkowania 2002,00 zl. W 

obliczeniach zastosowano: 

- stawk~ podatkowq- 18 %, 



- wskainik wymiaru skladki na ubezpieczenie zdrowotne - 9 % podstawy wymiaru skladki -

- kwot~ zmniejszaj~c~ podatek- 556,02 zl. 

W oparciu o powyi:sze wyliczono: 

- wysokosc skladki ubezpieczenia zdrowotnego 

2002,00 zl x 9,00% = 180,18 zl 

- wysokosc zaliczki na podatek dochodowy 

2002,00 zlx 18%-556,02 zl/12 -2002,00zlx 7,75% = 158,87 zl ( 159,00 zl pozaokr~gleniu 

do pelnych zlotych) 

- wysokosc emerytury netto = 2002,00 zl - 180,18 zl - 159,00 zl = 1.662,82 zl. 

Wysokosc emerytury netto dla kwoty 1600 zl brutto 

Do wyliczenia przyjmujemy stawk~ podatkow~ w wysokosci 18 %, oraz wskainik wymiaru 

skladki na ubezpieczenie zdrowotne- 9% podstawy wymiaru skladki. Kwota zmniejszaj~ca 

podatek wynosi 556,02 zl. 

Wysokosc skladki ubezpieczenia zdrowotnego: 

• 1600,00 zl x 9,00% = 144 zl 

Wysokosc zaliczki na podatek dochodowy: 

• 1600,00 zl x 18%-556,02 zl/12- 1600,00 zl x 7,75% = 117,67 zl (118,00 zl po 

zaokr~gleniu do pelnych zlotych) 

Wysokosc emerytury netto: 

• 1600,00 zl (brutto)- 144 zl (ub. zdrowotne)- 118,00 zl = 1338 zl netto 

Wysokosc swiadczenia brutto Wysokosc swiadczenia netto 

1000 853.84 

1500 1257.59 

2000 1661.34 

2500 2065.09 

3000 2468.84 

Wejscie w zycie ustawy spowoduje, iz emeryci i rencisci b~d~ otrzymywac swiadczenia 

w wysokosci emerytur/rent w kwocie brutto. 



Zgodnie z dokumentem ,Struktura wysokosci emerytur i rent wyplacanych przez ZUS 

po waloryzacji w marcu 20I8 roku" opublikowanym przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych 

w marcu 2018 r. emerytury i renty wyplacane przez ZUS pobieralo 7 610,6 tys. 

swiadczeniobiorc6w. NajW)'Zszy odsetek swiadczeniobiorc6w, tj. 73,2% stanowily osoby 

pobieraj~tce emerytur~. Rent~ z tytulu niezdolnosci do pracy pobieralo I 0,5%, a rent~ rodzinn~t 

16,3% swiadczeniobiorc6w. 

Od dnia I marca 20 I8 r. najnizsza emerytura i renta wynosz~t: 

• emerytura, renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy oraz renta rodzinna - 1029,80 

zl, 

• renta z tytulu cz~sciowej niezdolnosci do pracy- 772,35 zl, 

• renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy w zwi~tZku z wypadkiem lub chorob~t 

zawodow~t oraz renta rodzinna wypadkowa- I235,76 zl, 

• renta z tytulu cz~sciowej niezdolnosci do pracy w zwi~tZku z wypadkiem lub chorob~t 

zawodow~t - 926,82 zl. 

Emerytury i renty w niskiej wysokosci otrzymuje ponad 5mln os6b. Ponadto z dokumentu 

wyrainie wynika, ze zwi~ksza si~ ilosc os6b, kt6re pobieraj~t emerytury w wysokosci do 500,00 

zl (wzrost rok do roku o 76,5%). 

Na szczeg6ln~t analiz~ zasluguje tabela prezentuj~tca struktur~ wysokosci wyplacanych 

emerytur z ZUS, z kt6rej wynika, iz blisko polowa os6b pobieraj~tcych emerytury z ZUS, 

otrzymuje swiadczenie nizsze nii: wynosi placa minimalna. 

Wysokosc swiadczenia Emerytura 

(w zlot6wkach) (udzial procentowy) 

do500 0,4 

500,01 - 700,00 0,8 

700,01 - 900,00 1,9 

900,01 - 1000,00 0,9 

1000,01 - 1200,00 5,6 

1200,01 - 1400,00 8,9 

1400,01 - 1600,00 9,9 



1600,01 - 1800,00 11,0 

1800,01 -2000,00 10,4 

2000,01 - 2200,00 9,1 

2200,01 -2400,00 7,7 

2400,01 - 2600,00 6,3 

2600,01 -2800,00 5,0 

2800,01-3000,00 4,0 

3000,01 - 3200,00 3,2 

3200,01 -3400,00 2,5 

3400,01 - 3600,00 2,1 

3600,01 - 3800,00 1,7 

3800,01-4000,00 1,5 

4000,01 - 4500,00 2,9 

4500,01 - 5000,00 1,8 

5000,01 i wi~cej 2,3 

Bardzo niskie emerytury staj~ si~ coraz powszechniejsze wsr6d Polak6w. Obecnie 

swiadczenia ponii:ej emerytury minimalnej (1029,8 zl miesi~cznie brutto, czyli ,na r~k~"- 878 

zl.) pobiera ponad 180 tys. os6b. To osoby, kt6re nie wypracowaly minimalnego stai:u pracy, 

kt6ry wynosi 20 lat okres6w skladkowych i nieskladkowych dla kobiet i 25 lat dla m~i:czyzn. 

Przeci~tna emerytura w marcu 2018 r. w przypadku mcrzczyzn wyniosla 2672,51 zl 

brutto, a kobiet- 1609,65 zl brutto. 

Nalei:y dodatkowo przedstawic wysokosc najnizszych swiadczen, kt6re odpowiednio 

wynos~ (brutto ): 

- emerytura, renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy i renta rodzinna - 1029,80 zl; 

- renta z tytulu czcrsciowej niezdolnosci do pracy - 772,35 zl; 

- renta z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy w zwi~ku z wypadkiem lub chorob~ 

zawodow~ i renta rodzinna wypadkowa- 1235,76 zl; 

- renta z tytulu cz~sciowej niezdolnosci do pracy w zwi~ku z wypadkiem lub chorob~ 

zawodow~ - 926,82 zl 



• 

Ponadto, zgodnie z komunikatem Prezesa KRUS z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie 

kwoty emerytury podstawowej, od kt6rej ustalana jest wysokosc rolniczych swiadczen 

emerytalno-rentowych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 912,86 zl. 

Jezeli wysokosc przyznanej od 1 marca 2018 r. emerytury lub renty rolniczej jest nizsza 

od kwoty najnizszej emerytury pracowniczej, tj. 1.029,80 zl, wysokosc takiego swiadczenia 

zostanie podwyzszona do 1.029,80 zl. 

Natomiast do powyi:szej kwoty nie zostan~ podwyzszone: 

a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu spolecznym 

rolnik6w (tzw. wczesniejsze emerytury rolnicze), 

b) swiadczenia, kt6rych wyplata zostala zawieszona w zwi~ku z prowadzeniem dzialalnosci 

rolniczej lub osi~ganiem przychod6w z tyturu zatrudnienia, 

c) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emerytur~ lub ren~ z innego 

ubezpieczenia spolecznego ( dotyczy r6wniez pobierania jednoczesnie emerytur z ZUS 

i KRUS), jezeli suma tych swiadczen przekracza kwot~ najnizszej emerytury pracowniczej, 

z wyj~tkiem renty rodzinnej wyplacanej w zbiegu z ren~ socjaln~, 

d) emerytury i renty wyplacane w wysokosci pro-rata. 

Na uwag~ zasruguje fakt, iz w niekt6rych krajach Unii Europejskiej emerytury s~ 

zwolnione z podatku dochodowego. Na W~grzech zgodnie z ustaw~ nr CXVII z ro.ku 1995 

o podatku dochodowym emerytury, jako dochody osobiste s~ wolne od 

opodatkowania. Oznacza to, ze jesli emeryt poza emerytur~ nie posiada innych dochod6w nie 

rna obowi~ku wypemic za dany rok zeznania podatkowego. Podobnie sytuacja emeryt6w 

przedstawia si~ na Litwie i w Bulgarii, gdzie emeryci nie odprowadzaj~ podatku dochodowego. 

Projekt ustawy wplynie pozytywnie na sytuacj~ finansow~ os6b pobieraj~cych 

emerytury i renty. 

Projekt ustawy spowoduje zmniejszenie wplyw6w do budi:etu panstwa w spos6b 

bezposredni z tytulu podatku dochodowego od os6b fizycznych oraz skladki zdrowotnej, 

jednak wzrost dochod6w os6b pobieraj~cych emerytury i renty zwi~kszy udzial budi:etu 

panstwa z podatk6w od towar6w i usrug. 

Budzet panstwa odnotuje zmniejszone wplywy z tyturu podatku dochodowego od os6b 

fizycznych w wysokosci ok. 15 mid zl., natomiast skladki z tyturu ubezpieczenia zdrowotnego 



b~d~ nizsze o ok. 20 mid zl. Bior~c pod uwag~ zwi~kszenie swiadczen emerytalno-rentowych 

wplywy do budi:etu zostan~ zwi~kszone poprzez wzrost dochod6w z podatku VAT. 

Projekt ustawy wplynie pozytywnie na sytuacj~ budi:et6w jednostek samorz~du 

terytorialnego, poprzez wprowadzenie mechanizmu zapewniaj~cego jednostkom samorz~du 

terytorialnego wplywy z podatku od os6b fizycznych na poziomie 102% z roku 

poprzedzaj~cego. 

Projekt nie przewiduje wydania akt6w wykonawczych. 

Projekt ustawy nie jest obj~ty prawem Unii Europejskiej. 
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Warszawa, dnia 21-06-2018 r. 

Komitet lnicjatywy Ustawodawczej 

Ustawy EMERYTURA BEZ PODATKU 

oraz o zmianie niektorych innych ustaw 

ul. E. Ciolka 15 lok. 317, 01-445 Warszawa 

Marek Kuehemski 
SEKRETARIAT 

MA~SZAf.KA SEJMU 
WPlYNE;lO 

Z 1. 06. Z018 

Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Wiejska 4/6/8 

.. ~t:tk-:OJO:::JO.~J, ~!J 
00-902 Warszawa 

ZA WIADOMIENIE 

o utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej 

Jako pelnomocnik zawiadamiam, i:e w dniu 21 - 06 - 2018 r., nii:ej wymienieni obywatele 

majl}cy prawo wybierania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej utworzyli Komitet Inicjatywy 

Ustawodawezej Ustawy EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektorych innych 

ustaw, w celu wys~pienia z inicjatywl} ustawodawczl}, o kt6rej mowa w art. 118 ust. 2 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu 

inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U.l999.62.688 z p6Zn.. zm), tj. inicjatywy 

dotycZl}cej projektu Ustawy EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektorych innych 

ustaw. 

Wykaz obywateli twofZl}cych komitet: 

1. Marek Marian Mazur, zam. 

posiadajl}Cy numer ewidencyjny PESEL ' 

2. Regina Krystyna Morawska-Stec, zam. 

numer ewidencyjny PESEL · 

3. Mieczyslaw Kasprzak, zam. 

PESEL 

4. Jaroslaw Michal Rzepa, zam. 

ewidencyjny PESEL 

5. Ryszard Karpinski, zam. 

ewidencyjny PESEL 

.,· 
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6. Grzegorz J6zef Benedykcinski, zam. 

posiadaj~cy numer ewidencyjny PESEL 

7. Michal Ryszard Wojtowicz, zam. 

ewidencyjny PESEI 

8. Adam Pawel Nowak, zam. 

ewidencyjny PESEL 

9. Michal Dziubak, zam. 

ewidencyjny PESEI 

10. Dariusz Piotr Suszyiiski, 

ewidencyjny PESEL - - - - · 

11. Jolanta Korzewicz, zam. __ 

ewidencyjny PES: 

12. Jerzy Janczak, 

PESEL ·~ 

13. Marcin Zielinski, zam. 

., 

posiadaj~cy numer ewidencyjny PESEL 

14. Mariusz Wladyslaw Mil(tus, zam. __ 

numer ewidencyjny PESEL ' 

15. Janusz Zygmunt Sejmej, zam. _ 

ewidencyjny PESE:._ _ 

16. Elzbieta Stefania Kopacz, zam. 

numer ewidencyjny PESEJ -

17. Helena Tutaj, zam. 

ewidencyjny PESEL 

18. Lidia Melania Lis, zam. ·. 

PESEl 

19. Bartosz Michal Domaszewicz, zam. ' 

numer ewidencyjny PESEL ____ _ 

20. Marzena Kowalczyk, zam. 

PESEJ 

, -- ~-- --

Siedziba Komitetu Inicjatywy Ustawodawcze Ustawy EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o 

zmianie niekt6rych innych ustaw miesci siC( w Warszawie przy ul. E. Ciolka 15 lok. 317 (01-

445 Warszawa), telefon kontaktowy: 608 094 789, e-mail: bniar@op.pl . 

r 
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Na pelnomocnika komitetu inicjatywy ustawodawczej powolano Mieczyslawa Kasprzaka, zam. 

, posiadajttcego numer ewidencyjny PESEL 

~-,e-mail - ............... 

Na zastcrpccr pelnomocnika komitetu inicjatywy ustawodawczej powolano Regincr Krystyny 

Morawsktt-Stec, zam. 
" ---- -- "' 

PESEL . _________ . , tel. kont.: t e-mail: L ___ _ 

Do zawiadomienia dol~czam nizej wymienione zalttczniki: 

o§wiadczenie o utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej, 

o§wiadczenie pierwszych 1 5 os6b o wskazaniu pelnomocnika i zastc;pcy pelnomocnika komitetu inicjatywy ustawodawczej, 
\ 

oswiadczenie pelnomocnika 0 przyjc;ciu pelnomocnictwa, 

oswiadczenie zastc;pcy pelnomocnika 0 przyjc;ciu pelnomocnictwa, 

oswiadczenia obywateli 0 przy~pieniu do komitetu inicjatywy ustawodawczej, 

projekt Ustawy EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektorych innych ustaw, 

Wykaz 15.000 podpis6w, zlozonych na 1.527 kartach- obywateli maj~Jcych prawo wybierania, popieraj~Jcych projekt ustawy, 
zawieraj~Jcy ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL, a takze ich wtasnorc;cznie zlozone 
podpisy. 

Warszawa, dnia 21-06-2018 r. 

Pelnomocnik 
Komitetu lnicjatywy Ustawodawczej 

Ustawy EMERYTURA BEZ PODATKU 
oraz o z · ie niektorych innych ustaw 

Mi. zyslaw Kasprzak 

--~--~ 
(podpis) 
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POSTANOWIENIE NR A4 
MARSZALKA SEJMU 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 03 lipca 2018 r. 

o przyj~ciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej 

Ustawy EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niektorych innych ustaw 

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy 

ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688, z 2014 r. poz. 498 oraz z 2018 r. 

poz. 4) postanawiam o przyj~iu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy 

Ustawodawczej Ustawy EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niekt6rych innych 

ustaw. 

Marek Kuchcinski 



Warszawa, dnia 02-10-2018 r. 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy Emerytura bez 

Podatku oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw 

ul. Erazma Ciolka 15lok. 317, 01-445 Warszawa 

SEKRETARIAT 
MARSZAl~KA SEJMU 

WPl YNE;tO 
Marek Kuchcmski 

Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Wiejska 4/6/8 

00-902 Warszawa 

ZA WIADOMIENIE 

o wniesieniu projektu ustawy 

Dzialaj'l_c jako pelnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy Emerytura bez 

Podatku oraz o zmianie niektorych innych ustaw, wypelniaj(lc dyspozycj(( zawart'l_ w art. 10 

ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli 

(Dz.U.1999.62.688 z p6in. zm.)- wnosz(( projekt ustawy Emerytura bez Podatku oraz o zmianie 

niekt6rych innych ustaw, z zal(lczonym wykazem podpis6w obywateli popieraj'l_cych projekt ustawy. 

Jednoczesnie informuj((, iz w pracach Sejmu i Senatu RP nad projektem ustawy Emerytura bez 

Podatku oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw komitet reprezentowac b((dzie: 

1. Mieczyslaw Kasprzak pelnomoCnik komitetu, zam. 

posiadaj'l_cy nr ewidencyjny PESEL: -

a w jego zast((pstwie: 

2. Regina Morawska-Stec- zast((pca pelnomocnika komitetu, zam. 

posiadaj'l_C'l nr ewidencyjny PESEL: tel.: 

Do zawiadomienia dol(lczam nizej wymienione zal't_czniki: 

projekt ustawy Emerytura bez Podatku oraz o zmianie niektorych innych ustaw, 

1 

e-mail: 

Wykaz 140 937 podpis6w (l!lcznie ze zlozonymi przy rejestracji 15 000 podpis6w), zlozonych na 14 963 kartach (l!\_cznie ze 
zlozonymi przy rejestracji 1 527 kartami) - obywateli maj!\_cych prawo wybierania, popieraj!\_cych projekt ustawy, zawieraj!\_Cy 
ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL, a tak:Ze ich wlasnori(Cznie zlozone podpisy. 

Pelnomocnik 
Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy 

Emerytura be< PodaJkM iJ ::•Ilk nkkt6rych innych ostaw 

······;····~;···············? "-



Warszawa, 2 paidziemika 2018 r. 

PROTOKOL WSTF;PNY 

Z PRZY~CIA PODPISOW OBYW A TELl 

POPIERAJ}\CYCH PROJEKT USTA WY EMERYTURA BEZ PODATKU ORAZ 

0 ZMIANIE NIEKTORYCH INNYCH USTA W 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ustawy EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie 

niekt6rych innych ustaw, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. 

o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. Nr 62, poz. 688 z p6zn. 

zm.), sldada projekt ustawy EMERYTURA BEZ PODATKU oraz o zmianie niekt6rych 

innych ustaw wraz z uzasadnieniem oraz wykaz podpis6w obywateli popieraj1!cych projekt 

ww. ustawy, zebrany wAlt paczkach. 

Paczk.i zostan~ umieszczone w zamykanych pojemnikach 1 zlozone w zamykanym 

pomieszczeniu. 

Przeliczenie kart wykazu, rozpocznie si~ w dniu 4 paidziernika 2018 r., o godz. 16.00 

w Kancelarii Sejmu. 

Przedstawiciele Komitetu maj~ mozliwosc uczestniczenia w czynnosci przeliczenia kart 

wykazu, jednak ich nieobecnosc nie wstrzymuje przeprowadzenia tej czynnosci. 

Z ustalenia liczby kart wykazu sporz~dza si~ protok6l. 

Komitet lnicjatywy Ustawodawczej, Kancelaria Sejmu, 

przyjmuj~ca podpisy: 



Warszawa, dnia 23-10-2018 r. 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy Emerytura bez 

Podatku oraz o zmianie niektorych innych ustaw 

ul. Erazma Ciolka 15lok. 317, 01-445 Warszawa 

Marek Kuchciiiski 
SEKRETARIAT 

MARSZAl:.KA SEJMU 
WPLYN!;LO 

2 3. 10. 2018 

Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Wiejska 4/6/8 

I 
Nr t.f~::9.?!?.:.l(H\['IJ.4J .. j 

00-902 Warszawa 

Dzialaj~c jako pelnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy Emerytura bez 

Podatku oraz o zmianie niektorych innych ustaw, w nawi~u do pisma Pana Marszalka z dnia 

16 pa.Zdziernika nr BPSP-020-7(9)118, uprzejmie informuj((, iz w pracach Sejmu i Senatu RP nad 

projektem ustawy Emerytura bez Podatku oraz o zmianie niektorych innych ustaw komitet 

reprezentowac ~dzie: 

1. Mieczyslaw Kasprzak - pelnomocnik komitetu, z: 

posiadaj~cy nr ewidencyjny PESEL _., tel. 

a w jego zast((pstwie: 

2. Regina Morawska-Stec - zast((pca pelnomocnika komitetu, 

;iadaj~c~ nr ewidencyjny PESEL: · 

',e-mail: 

- tel.: 

Pelnomocnik 

· , e-mail: 

Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy 
Emerytura bez Podatk'fllJ az o zmianie niektorych innych ustaw 

j~~___,--
······················7·'······················ 



RZWI'POSI'Dlllfj POUICIEJ 

BAS-WASiE/W APM- 2507/18 

065411 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 26 pa.Zdziemika 2018 r. 

Pan 
Marek Kuchcillski 
Marszalek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie zgodnosci z prawem Unii Europejskiej obywatelskiego 
projektu ustawy Emerytura bez Podatku oraz o zmianie niekt6rych innych 

ustaw (pelnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej: Mieczyslaw 
Kasprzak) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zmianami) spo~a sict nastC(puj~c~ opiniC(: 

I. Przedmiot projektu ustawy 
Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawach: 

1) z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b flzycznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1509 ze zmian.; dalej: u.p.d.f.)- art. 2 projektu, 

2) z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej 
flnansowanych ze srodk6w publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze 
zmiari.; u.s.o.z.)- art. 3 projektu, 

3) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz~du 
terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zmian.; dalej: u.d.j.s.t.)- art. 4 
projektu. 
Nowelizacja u.p.d.f. rna polegac na zwolnieniu z podatku dochodowego od 

os6b flzycznych (dodane pkt 2a- 2h wart. 21 ust. 1 u.p.d.f.): 
a) emerytur i rent wyplacanych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1270 ze zmian.), 

b) emerytur i ·rent wyplacanych na podstawie ustawy z dnia 18 1 utego 1994 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczenstwa Wewn~trznego, Agencji Wywiadu, Slu.Zby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Slu.Zby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

. Antykorupcyjnego, Stra.Zy Granicznej, Sruzby Ochrony Panstwa, 

ul. Zag6rna 3, 00441 Warszawa • tel. {22} 62109 71, 69417 27, faks (22) 694 18 65 • www.bas.sejm.gov.pl 



Panstwowej Stra.Zy Pozarnej, Slu.zby Celno-Skarbowej i Slu.zby Wi((ziennej 
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 poz. 132 ze zmian.), 

c) emerytur i rent wyplacanych na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 ze 
zmian.), 

d) rent strukturalnych wyplacanych na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 
2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 2018 r. poz. 872), 

e) emerytur wyplacanych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 
o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 664 ze zmian.), 

f) emerytur i rent wyplacanych na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2225 ze zmian. ), 

g) rent wyplacanych na podstawie ustawy z dnia 30 paidziernika 2002 r. 
o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadk6w przy pracy i chor6b 
zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376 ze zmian.), 

h) rent socjalnych wyplacanych na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. 
o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340 ze zmian.). 

Pozostale zmiany w u.p.d.f. (nowe brzmienie ust. I i zmiany w ust. 7 
wart. 34 u.p.d.f.) s~ konsekwencj~ zwolnienia emerytur i rent z podatku 
dochodowego od os6b fizycznych. 

Nowelizacja ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
srodk6w publicznych polega na wyl~czeniu os6b pobieraj~cych swiadczenie 
emerytalne lub rentowe z podmiot6w obowi~ych do oplacania skladek na 
ubezpieczenie zdrowotne (nowy ust. 8a w art. 82 u.s.o.z.). Projekt zawiera 
r6wniez postanowienie zobowi~j~ce do pokrycia z budZetu panstwa 
zmniejszonych wplyw6w ze skladki na ubezpieczenie zdrowotne do 
Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 5 projektu). Konsekwencj~ tych dw6ch 
regulacji - zwolnienia emeryt6w i rencist6w z obowi¢u oplacania skladek na 
ubezpieczenie zdrowotne oraz zobowi~ania do pokrycia z budZetu panstwa 
ubytku dochod6w Narodowego Funduszu Zdrowia z tego tytulu -jest korekta 
zasad finansowania swiadczeii zdrowotnych ze srodk6w publicznych 
(wprowadzenie w miejsce systemu skladkowego - systemu skladkowo
budZetowego ). 

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorz~du terytorialnego jest 
konsekwencj~ zwolnienia z podatku dochodowego od os6b fizycznych 
dochod6w (przychod6w) z emerytur i rent i prowadzi do zapewnienia 
jednostkom samo~du terytorialnego (gminom, powiatom i wojew6dztwom 
samorz~dowym) dochod6w z podatku dochodowego od os6b fizycznych na 
poziomie 102% kwoty przypadaj~cej tym podmiotom w roku poprzedzaj~cym 
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rok podatkowy ( dodanie ust. 2a w art. 4, ust. 2a w art. 5 i ust. 2a w art. 6 
u.d.j.s.t.1

). 

Projektowana ustawa mialaby wejsc w .zycie po uplywie 30 dni od dnia 
ogloszenia (art. 6 projektu). 

II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj~tej projektem 
ustawy 

W zakresie obj((tym projektem ustawy nale.zy wskazac na: po pierwsze -
traktatow~ zasad(( niedyskryminacji, zdefiniowan~ w art. 18 TflJE, po drugie -
regulacje traktatowe i pozatraktatowe dotycz~ce system6w zabezpieczenia 
spolecznego. 

Zgodnie z art. 18 TflJE zakazana jest wszelka dyskryminacja ze wzgl((du 
na przynalemosc panstwow~. 

,Niedyskryminacja (r6wnosc) w znaczeniu formalnym wymaga r6wnego 
traktowania os6b, kt6re s~ w podobnej sytuacji lub - w innym uj((ciu - ze 
podobne Gednakowe) sytuacje h<t~ traktowane podobnie Gednakowo ), 
a niepodobne (niejednakowe) sytuacje h<t~ traktowane niejednakowo, chyba ze 
istniej~ obiektywnie uzasadnione podstawy do innego traktowania. Ma 
zastosowanie zar6wno do traktowania os6b ze wzgl((du na zakazane kryterium 
r6Znicuj~ce, jak np. obywatelstwo lub plec, ale tak.ze w odniesieniu do 
wszelkich innych wypadk6w. nieracjonalnych i nieuzasadnionych r6mic w 
traktowaniu."2 

Jedn~ z konsekwencji traktatowej swobody przeplywu os6b (art. 45 
TflJE) jest koniecznosc zapewnienia pracownikom i innym osobom dost((pu do 
swiadczen zdrowotnych we wszystkich panstwach czlonkowskich UE~ Zgodnie 
z art. 48 akapit pierwszy TflJE Parlament Europejski i Rada, stanowi~c zgodnie 
ze zwykl~ procedur~ ustawodawc:llb przyjmuj~ w dziedzinie zabezpieczenia 
spolecznego srodki niezb((dne do ustanowienia swobodnego przeplywu 
pracownik6w. W tym celu Rada ustanawia system umozliwiaj~cy migruj~cym 
pracownikom najemnym i osobom prowa~cym dzialalnosc na wlasny 
rachunek oraz uprawnionym osobom od nich zaleznym: a) zaliczenie 
wszystkich okres6w uwzgl((dnianych w prawie poszczeg6lnych panstw, w celu 
nabycia i zachowania prawa do swiadczen oraz naliczania wysokosci swiadczen, 
b) wyplat(( swiadczen osobom maj~cym miejsce zamieszkania na terytorium 
panstw czlonkowskich. 

W tym zakresie obowi~j~: 

1 Nowe jednostki redakcyjne (ustt(py) w art.4, art. 5 i art. 6 u.d.j.s.t. zostaly podzielone na 
dwie czttsci, oznaczone r6wniez jako ustt(py, co jest niezgodne z zasadami techniki 
prawodawczej okreslonymi w rozdziale 7 zalq.cznika do rozporzq.dzenia Prezesa Rady 
Ministr6w z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 833). 
2 Por. A.Wr6bel [w:] A.Wr6bel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Komentarz, Wyd. Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2012 r., tom I, s. 385. 
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1) rozporz~dzenie Par1amentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji system6w zabezpieczenia 
spoJ:eczrtego (Tekst maj~cy znaczenie d1a EOG i d1a Szwajcarii) (Dz. Urz. 
UE L 166 z 30 kwietnia 2004 r., s. 1), 

2) rozpor~dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 987/2009 z dnia 
16 wrzesnia 2009 r. dotyc~ce wykonania rozporz~dzenia (WE) nr 883/2004 
w sprawie koordynacji system6w zabezpieczenia spolecznego (Tekst maj~cy 
znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz. Urz. UE L 284 z 30 pa.Zdziernika 
2009 r., s. 1). 

Przepisy tych rozporz~dzen dotyc~ m.in. koordynacji udzie1ania przez 
panstwa czlonkowskie swiadczen zdrowotnych i ich zakres. Koordynacja ta 
polega na ,wprowadzeniu i stosowaniu wsp6Inych dla wszystkich panstw 
czlonkowskich zasad, kt6re okreslaj~ warunki otrzymania pomocy medycznej 
przez pacjenta (posiadaj~cego prawo do opieki zdrowotnej w swoim kraju)"3• 

Co istotne, dost~p do swiadczen opieki zdrowotnej opiera si~ na zasadzie 
r6wnego traktowania, kt6ra oznacza, ze osoby obj~te rozporz~dzeniami 

korzystaj~ z tych samych swiadczen i podlegaj~ tym samym obowi¢om na 
mocy ustawodawstwa ka.zdego panstwa czlonkowskiego, co jego obywatele 
(por. art. 4 rozporz~dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
883/2004). ' 

Prawo UE nie harmonizuje natomiast zasad finansowania swiadczen 
opieki zdrowotnej. 

Pozostale kwestie stanowi~ce przedmiot projektu ustawy - ksztaltowanie 
dochod6w jednostek samorz~du terytorialnego - nie s~ regu1owane prawem Unii 
Europejskiej. 

ill. Analiza projektu ustawy pod lu}tem prawa Unii Europejskiej 
Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie o podatku 

dochodowym od os6b fizycznych, ustawie o swiadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze srodk6w publicznych oraz w ustawie o dochodach jednostek 
samorz~du terytorialnego. 

Zmiany w u.p.d.f. prowa~ do zwolnienia z podatku dochodowego 
emerytur i rent fmansowanych w ramach krajowego systemu zabezpieczenia 
emerytalno-rentowego. Wolne od podatku dochodowego maj~ bye emerytury 
i renty wyplacane w ramach Funduszu Ubezpieczen SpoJ:ecznych, emerytury 
i renty funkcjonariuszy slu.zb mundurowych, zolnierzy zawodowych, rolnik6w 
emerytury pomostowe, renty strukturalne, specjalne oraz z tytulu wypadk6w 
przy pracy i chor6b zawodowych. Od podatku dochodowego nie b~d~ natomiast 
zwolnione emerytury i renty otrzymywane z zagranicy, w ramach system6w 
zabezpieczenia spolecznego obowi~j~cych w innych panstwach 

3 Por. I. Kowalska-Mmikowska, Komentarz do art. 42(a) ustawy o §wiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze srodkOw publicznych, Lex (wyd. elektr.). 
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czlonkowskich UE, i to zar6wno przez obywateli polskich, jak i obywateli 
innych paD.stw czlonkowskich majq.cych miejsce zamieszkania na terytorium 
Polski. Zmiany w u.p.d.f. nie dotyczq. bowiem ani :Zr6del przychod6w, ani 
zakresu nieograniczonego i ograniczonego obowiq.zku podatkowego. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 u.p.d.f. jednym ze :Zr6del przychod6w dla 
cel6w podatku dochodowego od os6b fizycznych jest emerytura i renta. 
Przychody z tego :Zr6dla definiowane sq. w art. 12 ust. 7 u.p.d.f., kt6ry przez 
em.eryturt( lub rent(( rozumie lq.cznq. kwottt swiadczefi emerytalnych i rentowych, 
w tym kwoty emerytur kapitalowych wyplacanych na podstawie ustawy 
o emeryturach kapitalowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wylq.czeniem 
dodatk6w rodzinnych i pielttgnacyjnych oraz dodatk6w dla sierot zupelnych do 
rent rodzinnych. Ustawa w tym zakresie nie r6Znicuje emerytur i rent ze 
wzglydu na :Zr6dlo ich fmansowania (kapitalowe, z ubezpieczenia spolecznego, 
krajowe, zagraniczne). 

Zakres obowiq.zku podatkowego w podatku dochodowym od os6b 
fizycznych majq.cych i niemajq.cych miejsca zamieszkania na terytorium Polski 
okreslony zostal natomiast w art. 3 u.p.d.f. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.d.f. osoby fizyczne, jezeli majq. miejsce 
zamieszkania na terytorium Polski, podlegajq. obowiq.zkowi podatkowemu od 
calosci swoich dochod6w, bez wzglttdu na miejsce polozenia :Zr6del 
przychod6w, w Polsce lub poza jej granicami (tzw. nieograniczony obowiq.zek 
podatkowy). Jednoczesnie w art. 3 ust. 1a u.p.d.f. ustawodawca za osobtt majq.ca 
miejsce zamieszkania na terytorium Polski uznal ka:ldq. osobtt fizycznq., kt6ra: 
a) posiada na terytorium Polski centrum interes6w osobistych lub 
gospodarczych (tzw. osrodek interes6w :lyciowych) lub b) przeby\Va :ria 
terytorium Polski dlu:lej niz 183 dni w roku podatkowym. 

Osoby fizyczne, kt6re nie majq. miejsca zamieszkania na terytorium 
Polski, podlegajq. natomiast ograniczonemu obowiq.zkowi podatkowemu, co 
oznacza, ze obowiq.zane sq. oplacic podatek dochodowy tylko od dochod6w ze 
:Zr6del przychod6w polozonych na terytorium Polski. 

Biorq.c pod uwagt( projektowane rozwiq.zania nale:ly stwierdzic, ze ze 
zwolnienia z podatku dochodowego od os6b fizycznych nie skorzysta nie tylko 
obywatel polski otrzymujq.cy emeryturt( lub rent(( z innych :Zr6del niz okreslone 
w projektowych pkt 2a- 2h wart. 21 ust. 1 u.p.d.f, w tym :Zr6del zagranicznych 
(zagraniczna emerytura lub renta), ale r6wniez obywatel innego panstwa 
czlonkowskiego UE, majq.cy miejsce zamieszkania w Polsce i podlegajq.cy 
z tego tytulu w naszym kraju nieograniczonemu obowiq.zkowi podatkowemu, 
otrzymujq.cy emeryturt( lub rent(( z pafistwa, kt6rego jest obywatelem. Takie 
rozwiq.zanie jest niezgodne z art. 18 TfUE, wprowadza bowiem nieuprawnione 
r6:lnicowanie zasad opodatkowania emerytur i rent nie tylko ze wzglt(du na 
:Zr6dlo ich finansowania ( emerytura krajowa, zagraniczna, kapitalowa, 
z ubezpieczenia spolecznego ), ale r6wniez obywatelstwo osoby otrzymujq.cej to 
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swiadczenie. Bez znaczenia dla takiego wniosku pozostajq. regulacje um6w 
o unikaniu podw6jnego opodatkowania, kt6rych stronq. jest Polska. 

Zmiany w ustawie o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
srodk6w publicznych polegajq. na wylq.czeniu obowi¢u oplacania sldadki na 
ubezpieczenie zdrowotne os6b pobierajq.cych swiadczenie emerytalne lub 
rentowe. Wylq.czenie to nie zostalo ograniczone do emerytur i rent zwolnionych 
od podatku dochodowego (projektowane pkt 2a- 2h wart. 21 ust. 1 u.p.d.f.), 
lecz obejmuje ka.Zdq. osobctpobierajq.cq. swiadczenie emerytalne lub rentowe, bez 
wzgl¢u na .ir6dlo finansowania tego swiadczenia (krajowe lub zagraniczne). 
Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 16 u.s.o.z. obowiq.zkowi ubezpieczenia zdrowotnego 
podlegajq. osoby pobierajq.ce emeryturct lub rentct, a wictc- jak wynika z art. 5 pkt 
20 us.o.z. - r6wniez osoby pobierajq.ce emeryturct lub rent(( z zagranicy, o ile 
wyplacana jest ona za posrednictwem banku lub innego podmiotu majq.cego 
siedzibct w Polsce4 

W korelacji ze zmianq. u.s.o.z. pozostaje art. 5 projektu, zgodnie z kt6rym 
zmniejszone wplywy sldadki zdrowotnej wynikajq.ce z wejscia w cycie 
projektowanej ustawy majq. zostac uzupelnione z bud.Zetu panstwa. 

Tym samym projektowane rozwiq.zanie - zmiana u.s.o.z. i art. 5 projektu -
prowadzi do zmiany zasad finansowania swiadczen opieki zdrowotnej ze 
srodk6w publicznych: z systemu skladkowego na system sldadkowo
bud.Zetowy. Bez zmian pozostajq. · natomiast uprawnienia ubezpieczonych, 
zar6wno obywateli polskich, jak i obywateli innych panstw czlonkowskich UE 
(por. art. 3 ust. 1 u.s.o.z.5). 

Prawo UE nie harmonizuje zasad finansowania system6w opieki 
zdrowotnej, pozostawiajq.c w tym zakresie kompetencje panstwom 
czlonkowskim 6 

• Koordynuje natomiast systemy zabezpieczenia spolecznego 
obowiq.zujq.ce w panstwach czlonkowskich, co polega na wprowadzeniu 
i stosowaniu wsp6lnych dla wszystkich panstw czlonkowskich zasad, kt6re 
okreslajq. warunki otrzymania pomocy medycznej przez obywatela panstwa 
czlonkowskiego UE w innym panstwie czlonkowskim UE 7 • Projektowana 
zmiana u.s.o.z. nie wplywa jednak na uprawnienia ubezpieczonych w tyro 
zakresie. 

4 Por. A.Sidorko, Komentarz do art. 66 ustavry o 5wiadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze srodkOw publicznych, Lex (wyd. elektr.). 
5 Art. 3 ust. 1 u.s.o.z. do ubezpieczonych zalicza m.in. osoby posiadaj~ce obywatelstwo 
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zamieszkuj~ce na terytorium pail.stwa 
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa czlonkowskiego Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA). 
6 Por. I. Kowalska-Mail.kowska, Komentarz do art. 1 ustawy o 5wiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze srodkOw publicznych, Lex (wyd. elektr.). 
7 Por. I. Kowalska-Mail.kowska, Komentarz do art. 42(a) ustawy o 5wiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze srodkOw publicznych, Lex (wyd. elektr.). 
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Prawo UE nie reguluje natomiast zasad podzialu srodk6w publicznych 
pomictdzy budzet panstwa i bud.zety samor~dowe, co jest przedmiotem zmiany 
ustawy o dochodach jednostek samor~du terytorialnego. 

IV. Konkluzja 
Projekt ustawy Emerytura bez Podatku oraz o zmianie niekt6rych innych 

ustaw w zakresie, w jakim r6micuje zasady opodatkowania emerytur i rent ze 
wzglctdu na Zt-6dlo ich finansowania i obywatelstwo emeryta lub rencisty jest 
niezgodny z art. 18 TfUE. 

W pozostalym zakresie - zmiana zasad finansowania swiadczeil 
zdrowotnych ze srodk6w publicznych oraz zmiana u.d.j.s.t. - projekt nie jest 
objyty prawem Unii Europejskiej. 

Akceptowal: 
Wicedyrektor Biura Analiz 
Sejmowych 

;S:, ~b ~&VI ~ 
Przemyslaw Sobolewski 

Deskryptory hazy Rex: podatki, podatek dochodowy od os6b fizycznych, ubezpieczenie 
zdrowotne, dochody jednostek samorzqdu terytorialnego, Unia Europejska 
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RIEaYPOSl'Oin!j N!ISCI!J 

BAS-WASiEIW APM-2508/18 

065410 
BIURO ANALIZ SEJMOWVCH 

KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 26 paZdziernika 2018 r. 

Pan 
Marek Kuchcmski 
Marszalek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna w sprawie stwierdzenia, czy obywatelski projekt ustawy 
Emerytura bez podatku oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw 

(pelnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej: Mieczyslaw Kasprzak) 
jest projektem ustawy wykonuj~cej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu 

art. 95a ust.l regulaminu Sejmu 

Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawach: 
1) z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1509 ze zmian.; dalej: u.p.d.f.)- w zakresie zwolnienia od 
podatku dochodowego od os6b fizycznych dochod6w z emerytur i rent 
wymienionych w dodanych w ust. 1 wart. 21 u.p.d.f. pkt 2a- 2h (art. 2 
projektu), 

2) z dnia 27 sierpnia 2004 r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej 
fmansowanych ze srodk6w publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze 
zmian.; u.s.o.z.)- w zakresie wyl~czenia os6b pobieraj~cych swiadczenie 
emerytalne lub rentowe z podmiot6w obowi~anych do oplacania skladki 
na ubezpieczenie zdrowotne, poprzez dodanie nowego ust. 8a w art. 82 
u.s.o.z. (art. 3 projektU), 

3) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz~du 
terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zmian.; dalej: u.d.j.s.t.) -
w zakresie zmiany zasad ustalania dochod6w budZet6w samorz~dowych 
(gminnych, powiatowych i wojew6dzkich) z podatku dochodowego od 
os6b fizycznych (nowe ust. 2a w art. 4, art. 5 i art. 6 u.d.j.s.t.) (art. 4 
projektu). 
Projekt zawiera r6wniez postanowienie zobowi~j~ce do pokrycia 

z budZetu panstwa zmniejszonych wplyw6w ze skladki na ubezpieczenie 
zdrowotne do Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 5 projektu). 

Projektowana ustawa mialaby wejsc w zycie po uplywie 30 dni od dnia 
ogloszenia (art. 6 projektu). 

Projekt ustawy Emerytura bez Podatku oraz o zmianie niekt6rych innych 
ustaw nie zawiera przepis6w, kt6re maj~ na celu wykonanie prawa Unii 
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Europejskiej. Projekt nie stanowi projektu ustawy wykonuj~ej prawo Unii 
Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu. 

Akceptowal: 
Wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych 

~~*~VJ{· 
Przemyslaw Sobolewski 

Deskryptory bazy Rex: podatki, podatek dochodowy od os6b fizycznych, ubezpieczenie zdrowotne, 
dochody jednostek samorzqdu terytorialnego, Unia Europejska 
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